
statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

בבא בתרא-חזקת הבתים

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

מי איכא מידי דאילו עכו"ם אמר לא מהימן, ואילו אמר ישראל משמיה דעכו"ם מהימן?¿לו.

אי אמר ישראל: קמי דידי זבנה עכו"ם מינך וזבנה ניהלי ־ מהימן, מיגו דאי בעי א"ל: אנא זבינתה מינך.אלא אמר רבא:▀!◊לו.

ואמר רב יהודה:▀◊לו.
האי מאן דנקיט מגלא ותובליא ואמר: איזיל איגזרה לדקלא דפלניא דזבנתיה מיניה ־ מהימן, לא חציף 

איניש למיגזר דקלא דלאו דיליה.

האי מאן דאחזיק מגודא דערודי ולבר ־ לא הוי חזקהֹ מ"ט? מימר אמר: כל דזרע נמי ערודי אכלי ליה.ואמר רב יהודה:▀◊לו.

אכלה ערלה ־ אינה חזקה.ואמר רב יהודה:▀◊לו.

אכלה ערלה, שביעית וכלאים ־ אינה חזקה.תניא נמי הכי:▀לו.

אכלה שחת ־ לא הוי חזקה.רב יוסף:▀◊לו.

ואי בצואר מחוזא קיימא ־ הוי חזקה.רבא:▀לו.

תפתיחא לא הוי חזקה.רב נחמן:▀◊לו.

אפיק כורא ועייל כורא ־ לא הוי חזקה.[רב נחמן]▀◊לו.

והני דבי ריש גלותא ־ לא מחזקי בן ולא מחזקינן בהו.[רב נחמן]▀◊לו.

והעבדים וכו'.▀>לו.

עבדים יש להם חזקה?¿לו.

הגודרות אין להן חזקהִ והאמר ר"ל:▀¿לו.

אין להן חזקה לאלתר, אבל יש להן חזקה לאחר ג' שנים.רבא:!◊לו.

אם היה קטן מוטל בעריסה ־ יש לו חזקה לאלתר.רבא:▀◊לו.

פשיטאִ ¿לו.

!לו.
לא צריכא דאית ליה אימא, מהו דתימא: ניחוש דלמא אימיה עיילתיה להתם, קמ"ל: אימא לא מנשיא 

ברא.

ֹ О◊לו. הנהו עיזי דאכלו חושלא בנהרדעא, אתא מרי חושלא תפסינהו והוה קא טעין טובא

יכול לטעון עד כדי דמיהן, דאי בעי אמר: לקוחות הן בידי.אבוה דשמואל:▀◊לו.

הגודרות אין להן חזקהִ והאמר ר"ל:¿לו.

שאני עיזי, דמסירה לרועה.!לו.

והא איכא צפרא ופניאִ ¿לו.

בנהרדעא טייעי שכיחי, ומידא לידא משלמי.!לו.

שלשה חדשים וכו'.ר' ישמעאל:▀>לו.

לימא, ־ ניר איכא בינייהו¿◊לו.

ניר לא הוי חזקהדרבי ישמעאל סבר:▀¿לו.

ניר הוי חזקהִ ורבי עקיבא סבר:▀¿לו.

ותסברא? לרבי עקיבא מאי איריא חודש? אפילו יום אחד נמיִ !לו.

אלא דכולי עלמא ־ ניר לא הוי חזקה, והכא פירא רבא ופירא זוטא איכא בינייהו.!◊לו:

ניר אינו חזקהת"ר: [ת"ק]♦▀◊לו:

הרי זה חזקה.יש אומרים:♦▀לו:

מאן י"א?^לו:

ר' אחא היארב חסדא:!לו:

ֹ דתניא: [ת"ק]♦▀!◊לו: נרה שנה וזרעה ב', נרה ב' וזרעה שנה ־ אינה חזקה
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הרי זו חזקה.ר' אחא:♦▀!◊לו:

שאלית כל גדולי הדור, ואמרו לי: ניר הרי זה חזקה.רב אשי [אחא]▀לו:

מאי טעמא דמ"ד ניר הוי חזקה?רב ביבי לרב נחמן:^לו:

ֹ !◊לו: לא עביד איניש דכריבו ליה לארעיה ושתיק

ומ"ט דמ"ד ניר לא הוי חזקה?^לו:

מימר אמר: כל שיבא ושיבא דכרבו לעייל ביה.!◊לו:

^לו:
שלחו ליה בני פום נהרא 

לרב נחמן בר רב חסדא:
ילמדנו רבינו: נירא הוי חזקה, או לא הוי חזקה?

♦▀!לו:
אמר להו:[רב נחמן בר 

רב חסדא]
ר' אחא וכל גדולי הדור אמרי: ניר הרי זה חזקה.

רבותא למיחש גברי? הא רב ושמואל בבבל, ור' ישמעאל ור' עקיבא בא"י אמרי: ניר לא הוי חזקה.רב נחמן בר יצחק:♦▀◊לו:

ר' ישמעאל ורבי עקיבא ־ מתני' היא.▀◊לו:

רב ־ מאי היא?^לו:

ֹ דאמר רב יהודה אמר רב:!▀◊לו: זו דברי ר' ישמעאל ורבי עקיבא, אבל חכמים אומרים: חזקתה ג' שנים מיום ליום

מיום ליום למעוטי מאי? לאו למעוטי ניר דלא.!לו:

שמואל ־ מאי היא?^לו:

!▀◊לו:
דאמר רב יהודה אמר 

שמואל:

זו דברי רבי ישמעאל ורבי עקיבא, אבל חכמים אומרים: עד שיגדור שלש גדירות ויבצור ג' בצירות 

וימסוק ג' מסיקות.

מאי בינייהו?^לו:

דקל נערה איכא בינייהו (שעושה שלש פעמים בשנה).אביי:!◊לו:

בד"א ־ בשדה הלבן.רבי ישמעאל:▀>לו:

אביי:▀◊לו:

מדרבי ישמעאל נשמע לרבנן: היו לו שלשים אילנות ממטע עשרה לבית סאה, אכל עשרה בשנה זו 

ועשרה בשנה זו ועשרה בשנה זו ־ הרי זו חזקִה לאו מי אמר ר' ישמעאל: חד פירא הוי חזקה לכולהו 

פירי? הכא נמי, הני הוו חזקה להני, והני הוו חזקה להני.
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